
Praca domowa dla klasy 2c na 26.05. (wtorek) 

 

Temat : Dzień Matki.  

 

Dziś mamy wyjątkowe święto – Dzień Matki. Proponuję Wam szybciutko 

odrobić lekcje i spędzić ten czas ze swoją Mamą. Czeka na Was i Wasze 

Mamy niespodzianka, wystarczy zajrzeć wraz z nimi na klasową grupę FB.  

Dziś przeczytamy wiersz o mamie, wspólnie zaśpiewamy piosenkę, której 

uczyliśmy się w klasie pierwszej, zrobimy dla niej niespodziankę   

i będziemy porównywać sumy i różnice w zakresie 100. Do dzieła! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 4. 

 PRODUKTY NA DESER 

 MATERIAŁY DO WYKONANIA LAURKI DLA MAMY 

  
 

1. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Kocie pazurki” 

 Zginajcie i  rozprostowujcie palce obu rąk. Ćwiczenie powtórzcie kilka razy. 

2. Na początek otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 29 i rozwiążcie  

labirynt.(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 29) 

Początki Dnia Matki sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano 

wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach Cesarstwo 

Rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.  

W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki (wydaje się, że nie było ustalonej 

corocznej daty, np. niedziela 13 maja 1934 roku, niedziela 7 maja 1939 roku), przy czym ich 

organizacją zajmował się Polski Czerwony Krzyż.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytna_Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwudziestolecie_mi%C4%99dzywojenne


Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle 

obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci.  

Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony 

w wychowanie.  

3. Przeczytajcie teraz tekst na temat organizacji Dnia Matki  

w podręczniku na s. 38. Przypomnijcie sobie, jak wyglądało to święto  

w naszej pierwszej klasie . Był to Dzień Rodziny na hali sportowej. 

(podręcznik, cz. 4, s. 38) 

Odpowiedzcie na pytania: 

 Jakie święto obchodzimy 26 maja? 

 Dlaczego to jest ważne święto? 

 Jak lubisz spędzać czas ze swoja mamą? 

 Jakie niespodzianki przygotowały dzieci dla swoich mam? 

4. Wykonajcie teraz ćwiczenie 2 i 3 ze s. 29.  (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, 3 s. 29) 

5. Pora na ułożenie życzeń dla mamy. Zapiszcie je w ćwiczeniu 1 na s. 

30. Pamiętajcie o pisowni zwrotów grzecznościowych wielką literą. 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 30) np. 

Kochana Mamo! 

Życzę Ci dużo radości, szczęścia, uśmiechu na co dzień 

i aby beztroskie chwile trwały jak najdłużej, a dzieci przynosiły pociechę. 

Twoja córka/ syn… 

6. Otwórzcie ponownie podręcznik na s. 39 i przeczytajcie swojej 

mamie, jak najpiękniej potraficie, wiersz  Ryszarda Przymusa „Nasza 

mama jest poetką”(podręcznik, cz. 4, ćw. 1, s. 39) 

7. Wymieńcie zwroty, których używamy, mówiąc do mamy (podręcznik, 

cz. 4, ćw. 5, s. 39) 

Np.: mamo, mamusiu, mateńko, mamuniu, mateczko…  

Ja do swojej mamy zwracam się – mamuś. Jest starszą kochaną osobą, która przekazała mi 

ciepło, dała mi swobodę wyboru, nauczyła mnie, że zawsze należy szanować innych i nigdy 

ich nie krzywdzić ani pochopnie oceniać. Nauczyła mnie też gotować i piec, bo jest 

wspaniałą kucharką. Lubi też żywe kwiaty i zwierzęta. Kocham ją bardzo.  

8. Pora na zabawę ruchową „Pieczemy ciasto dla mamy” 

– Bierzemy dużą miskę –  obejmijcie rękami wyobrażoną miskę do ciasta. 

– Wsypujemy cukier – prawą ręką wykonujcie gest wsypywania. 

– Wbijamy 4 jajka– jedną ręką weźcie jajko, a drugą skorupki wyrzucajcie  

za siebie. 

– Mieszamy –obiema rękami wykonujcie ruchy okrężne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_maja


– Dodajemy roztopione masło, wsypujemy mąkę i mieszamy – wykonujcie 

gesty wlewania i wsypywania oraz mieszania. 

– Wyrabiamy ciasto – gniećcie ciasto, wykonując ruchy naprzemienne – raz 

jedną ręką, raz drugą.    

– Nakładamy ciasto na blachę –  naśladujcie gest wlewania ciasta na blachę. 

– Wkładamy ciasto do piekarnika – naśladujcie wsuwanie blachy  

i zamykanie piekarnika. 

– Czekamy – patrzcie na zegarek.  

– Wyciągamy ciasto – naśladujcie wyjmowanie blachy z piekarnika. 

– Kroimy na kawałki – naśladujcie krojenie ciasta. 

– Smacznego – częstujcie mamę. 

9. Czas na matematykę. Otwórzcie ćwiczenie na s. 11 i 12 i wykonajcie 

ćwiczenia z obydwu stron. Zróbcie obliczenia dowolnym sposobem. 

Ćw.1. s. 11 Balony zielone 35 – 11 = …. (Podobnie obliczmy ilość balonów 

czerwonych). 

Ćw. 2. S. 11. Żeby pokolorować ramki z działaniami dającymi ten sam wynik, musicie 

najpierw wykonać wszystkie obliczenia. Kolory obramowań kółek nie sugerują tego 

samego wyniku. 

Ćw. 3. S. 11. Aby porównać sumy i różnice, należy obliczyć  wyniki i najlepiej napisać 

je nad działaniami.  

Ćw. 1. S. 12. Żeby obliczyć jeden ze składników sumy, trzeba odjąć od niej drugi 

składnik. Np.: …..+ 15 = 47     47 – 15 =32  i mamy 32 +15 = 47 

Aby obliczyć odjemnik, trzeba od odjemnej odjąć różnicę. Np.: 94 - …. = 72    

94 – 72 = 22 czyli 94 – 22 = 72 

Aby obliczyć odjemną, należy do różnicy dodać odjemnik np.: …. – 16 = 14    

14 + 16 = 30 czyli 30 – 16 = 14  

Ćw. 2. S. 12 Jeżeli jest mniej, trzeba zastosować odejmowanie.  

10. *Praca dla chętnych. Ćwiczenie 1,2,3 s. 13.  

11.  Wykonajcie teraz deser, bukiet lub laurkę dla mamy, według 

wczorajszej instrukcji i posłuchajcie, co przygotowałam dla Waszych 

Mam na klasowej grupie FB. Przytulcie Ją mocno o powiedzcie Jej, 

jak bardzo Ją kochacie i zaśpiewajcie razem ze mną. 

Wspaniałego dnia z Mamą! 

 


